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Helsingin Reserviupseeripiiri ry:ssä
(HRUP) on kaksikymmentäneljä
puolustushaara-, aselaji- ja
aluekerhoa, joihin kuuluu N. 4.500
reservin upseeria; lähes kolmasosa
jäsenistä on enintään 30-vuotiaita.
Kerhojärjestelmä käsittää koko
toiminta-alueemme, eli Helsingin,
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan
kaupungit. Kerhojärjestelmän, samoin
kuin piirin hallinnon ja toiminnan
kehittäminen on voimakasta.
Kerhojen tilaisuudet avoimia
Piirin alueella on periaatteena, että eri
kerhojen jäsenet voivat osallistua muidenkin toimintaan. Siten tarjolla on melkoinen määrä tilaisuuksia ja tapahtumia.
Yhteistoimin Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n kanssa julkaistaan Helsingin Reservin Sanomia, joka kymmenen
vuotuisen ilmestymiskertansa ja yli kymmentuhantisen painoksensa ansiosta on
valtakunnan kärkilehtiä alallaan.
Piirillä on käytössään toimi- ja kokoustiloja maanpuolustusjärjestöjen talossa. Palkattua henkilökuntaa on kaksi, ja
luottamusmiespohjalta toimivia toimikunta- yms. henkilöitä kymmeniä. Piirillä
on kokous-, koulutus- ja virkistyskäyttöä
varten oma retkeilymaja saunoineen Sipoon Sjuptsundissa. Piirin talous on vakaa
ja perustuu jäsenmaksu- ja lehtituloihin
sekä avustuksiin.

Upseerit kehittävät
maanpuolustusta
Reserviupseerikerhojen merkitys reservin upseeriston sotilasammatillisen osaamisen, yhteenkuuluvuuden ja
arvomaailman kehittymisen kannalta
on kiistaton. Mikään muu taho kuin
reservin upseerien omat järjestöt eivät
pidä antaumuksellisesti huolta reservin upseeriston asemasta ja arvostuksesta.
Reservin upseereita on itsenäisessä
Suomessa koulutettu yli 150.000. Osa
on tietenkin saanut käskyn viimeiseen
iltahuutoon, joten liittomme jäsenmäärä, noin 30.000, on huomattavan
suuri. Liittymällä mukaan jokainen reservin upseeri tekee jo sinällään merkitsevän maanpuolustusteon.
Liittymisohjeet
Tietoa kerhoista saa mm. tämän
lehden kerhopalstoilta sekä piiritoimistolta sekä Suomen Reserviupseeriliiton sivuilta www.rul.fi. HRUP:n
sivut ovat osoitteessa www.hrup.fi.
Liittyminen käy vaivattomasti yllämainittujen yhteyksien avulla. Etsi verkkosivuilta jäsentietolomake ja täytä se,
kohtaan lisätietoja voi merkitä kerhon,
johon haluaa liittyä, esimerkiksi: ”haluan liittyä Tapiolan Reserviupseereihin”.
Jäseniltä edellytämme upseerin
arvoa ja reipasta maanpuolustushenkisyyttä. Upseeri, tervetuloa mukaan!

Helsingin Seudun Reserviläispiirin
toiminnan juuret juontavat vuoteen
1935, jolloin ensimmäinen reservinaliupseeriyhdistys perustettiin Helsingissä. Tuolloin perustettiin Helsingin
Reservinaliupseerit ry. Sotiemme
ajaksi toiminta luonnollisista syistä
keskeytyi. Toiminta käynnistettiin
uudelleen vuonna 1949.
Piirin historiasta
Pääkaupunkiseudun laajentuessa 1950
ja -60-luvuilla tuli piirin perustaminen
ajankohtaiseksi. Pääkaupunkiseudulle
perustettiin uusia yhdistyksiä. Tapiolaan
perustettiin Tapiolan Reservinaliupseerit ja nykyisen Vantaan alueelle Helsingin Maalaiskunnan Reservinaliupseerit.
Nyttemmin molemmat ovat muuttaneet
nimensä paremmin kuvaamaan toimintaaluettaan. Edellinen on nimeltään Espoon
Reserviläiset ry ja jälkimmäinen Vantaan
Reserviläiset ry.
Helsingin Reservin Aliupseerien Piiri
perustettiin vuonna 1964. Tuolloin liiton
säännöt edellyttivät piirien perustamista
joidenkin toimien hoitajiksi. Piirin jäsenyhdistyksiin otettiin varsinaisiksi jäseniksi
pääsääntöisesti reservin aliupseerin koulutuksen saaneita reserviläisiä. Vuonna
1995 päätettiin Reservin Aliupseerien
Liitossa avata jäsenyys koskemaan myös
muita kuin reservin aliupseereita. Samassa yhteydessä myös Helsingissä piirin
nimi muutettiin nykyiseksi.

Kaikille avoimet
maanpuolustusyhdistykset
Piirin jäsenyhdistyksistä osa on jäsenyyden osalta avoimia. Toisin sanoen jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen voi liittyä jäseneksi. Osaan yhdistyksissä vaaditaan varusmiespalveluksen
suorittamista ja osa käyttää edelleen vanhaa jäsenyyspykälää.
Kaikkiaan piirin 16 jäsenyhdistykseen
kuuluu lähes 3.500 henkilöjäsentä. Jäsenmäärä on voimakkaassa kasvussa. Maksaneiden määrä on nyt ylittänyt 3.400
rajan.
Mikäli olet kiinnostunut kotiseutusi
puolustamisesta, kannattaa ottaa yhteyttä ja liittyä perusyhdistykseen.
Yhdistykset toimivat hyvin eri tavoin.
Piirin yhdistyksissä harrastetaan mm liikuntaa, ammuntaa ja tehdään vierailuja
kiinnostaviin kohteisiin. Jokainen yhdistys toimii omien lähtökohtiensa mukaisesti.
Helsingin Maanpuolustuspiiri vastaa
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyistä pääkaupunkiseudulla.
Kursseja järjestetään pääkaupunkiseudulla vuosittain noin 100, joten jokainen
löytää varmasti omansa.
Jokainen jäsen saa jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetuna Helsingin Reservin
Sanomat-lehden kymmenen kertaa vuodessa sekä valtakunnallisen Reserviläinen-lehden kahdeksan kertaa vuodessa.

Kaikille avoimet tapahtumat
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PVM
14.4.
26.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
5.5.
7.5.
7.5.
15.5.
19.5.
19.5.
25.5
28.5
8.6.
15. – 16.6.
17. – 20.7.
13-15.9

Järjestäjä
Espoon Reserviläiset
Viestiosasto
Länsi-Vantaan ja Tikkurilan Res-ups
Tikkurilan Reserviupseerit
Helsingin Reserviupseeripiiri
Helsingin Reserviläiset
Espoon Reserviläiset
Länsi-Vantaan Reserviupseerit
Helsingin rauhanturvaajat
Helsingin Reserviupseeripiiri
Tikkurilan reserviupseerit
Itä-Helsingin Reserviupseerit
Töölön Reserviupseerit
Senioriupseerit
MPK
Helsingin Reserviupseeripiiri
Helsingin Reservimeriupseerit
Helsingfors svenska underofficerare

Tapahtuma
Reppumarssi 3
Esikunnan viestitoimintaharjoitus
Veteraanipäivän lipunnosto klo 9
Veteraanipäivän kansalaisjuhla klo 17
Reservi tutuksi klo 10-16
Reserviläisten kenttäkelpoisuuspäivä
Harjoitusmarssi 5
Majatalkoot
Messi-ilta
Majatalkoot
Seppeltenlasku klo 11
Seppeltenlasku klo 12
8 sillan marssi
Kevätretki Antreaan
Kesäyön marssi
Jukolan viesti
Tall Ships Race
RES-URSUS marsch

Paikka

Tikkurila
Tikkurila
Kamppi
Santahamina
Vantaa
Ravintola Zetor
Sipoo
Pyhän Laurin Kirkko
Leposaari
Helsinki
Antrea
Pirkkala
Jämsä
Helsinki
Syndalen

Reservi tutuksi erikoisnumero
Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
reservinsanomat@helresp.fi

Päätoimittaja
Kari Talikka
puh. (09) 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi

Toimitus
tomi.alajoki@hrup.fi
ossi.ikonen@hrup.fi

Ulkoasu ja taitto
Pasi Irisvik
pasi.irisvik@gmail.com

Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy
Kokemäki, 2013
Painos: 3000 kpl

Kannen kuva
Puolustusvoimat
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Kerhoesittelyt
Helsingin
Reserviupseeripiiri

ESPoo–KaUnIaInEn
RESERVIUPSEERIT
Toimialueena Espoon ja Kauniaisten kaupungit. Vuonna 1965 perustetussa yhdistyksessä on 300
jäsentä. Kerhon toiminnan kaksi
syömähammasta ovat huipputason
turvallisuuspoliittiset esitelmät sekä
sotilasturismi. 21 vuotta jatkunut
esitelmäsarja on kerännyt 5 800
kuulijaa. Esiintyjiä ollut 120, joissa
50 kenraalia ja vajaat 20 ministeriä.
Esitelmätilaisuudet ovat avoimia
yleisölle.
Kenraalien joukossa ovat viisi
viimeistä puolustusvoimien komentajaa, Jaakko Valtanen, Jan
Klenberg, Gustav Hägglund, Juhani Kaskeala, sekä Ari Puheloinen.
Kaksi Ruotsin puolustusvoimien
komentajaa, Bengt Gustafsson,
Ove Viktorin sekä Viron puolustusvoimien komentaja Johannes
Kert ovat vierailleet esitelmän pitäjinä. Korkeinta poliittisten päättäjien sarjaa ovat edustaneet Esko Aho,
Martti Ahtisaari, Paavo Lipponen,
Paavo Väyrynen, Sauli Niinistö,
Jyrki Katainen, Erkki Liikanen, Elisabeth Rehn, Jan-Erik Enestam ja
Raimo Ilaskivi.
Toinen leipälajimme ovat
ekskursiot sekä ulkomaille että
kotimaassa. Olemme käyneet katsastamassa Muskö'n laivastotukikohdan Ruotsissa, Kronstatdin
sataman Venäjällä, Narvan ja Sinimäen taistelutantereet Virossa sekä
vierailleet Puolassa ja Berliinissä.
Kotimaassa olemme tutustuneet
kaikkien kolmen puolustushaaran
toimintaan. Toimintavuoteen kuuluvat kerhon vuosijuhla, kesäyön
marssi sekä joulun kunniavartiot.
Och en sak till, vi är tvåspråkiga.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Ilpo
Kaislaniemi, ekru@hrup.fi

övriga klubbar inom Helsingfors
Reservoﬃcersdistrikt samt med övriga svenskspråkiga reservoﬃcersoch reservistklubbar i landet. Flera
medlemmar deltar också i Försvarsutbildningsföreningens kurser som
ledare och utbildare.
De centrala verksamhetsområdena för klubben är traditionsarbete och skytte. Som medlem i HSRK
har du goda möjligheter att utöva
skytte med både pistol och andra
vapentyper. Klubben har en egen
skyttetur på distriktets inomhusbana i Tölö. Därtill deltar klubben aktivt i skytteturer i bl.a. Sandhamn.
Det finns sålunda goda förutsättningar att öva dina färdigheter i olika skytteformer. Klubbens medlemmar deltar också årligen i tävlingar.
Klubben kommer också att införa
en ny traditionstävling inom skytte
under verksamhetsåret 2011.
HSRK:s årliga festprogram är
Oﬃcersbalen i Helsingfors. Detta
är en bal där oﬃcerarna inbjuder
försvarsvänner till högtidlig fest.
Klubben besöker också regelbundet
Reservofficerssällskapet i Stockholm (ROSIS). Samarbetet med
ROSIS är värdefullt och en viktig
del av klubbens verksamhet. Vi deltar också i större evenemang såsom
Kesäyön Marssi i Vanda, Res Ursus
-patrulltävlingen samt Gentlemannatävlingen i Ekenäs. Klubben
arrangerar årligen en säkerhetskurs
för svenskspråkiga gymnasieelever
(flickor och pojkar) samt premierar
en aspirant från varje kontingent
med klubbens förtjänstmedalj vid
hemförlovningen.
Helsingfors Svenska Reservoﬃcersklubb r.f. (HSRK)
-Är en samlande punkt för huvudstadsregionens alla svenskspråkiga oﬃcerare i reserven
- Har en aktiv skytte- och ungdomsverksamhet och värnar om
traditioner
- Instruerar, stöder och arrangerar evenemang för Dig som oﬃcer i
reserven
Kontaktinformation: www.hsrk.
fi, Facebook: www.facebook.com/
hsrk.fi info@hsrk.fi

HElSInGFoRS SVEnSKa
RESERVoFFICERSKlUBB
Helsingfors Svenska Reservoﬃcersklubb r.f. (HSRK) är en förening för
reservofficerare med intresse för
frivilligt försvarsarbete på svenska. Klubbens uppsamlingsområde
är i första hand huvudstadsregionen, men klubben har medlemmar
i hela landet och även utomlands.
HSRK grundades år 1949 av vicehäradshövding, major Randall Nybom och är idag en aktiv klubb med
drygt 200 medlemmar. Klubben
har en livlig ungdomsverksamhet
och arrangerar bl.a. klubbkvällar,
museibesök, föredrag mm. För att
kunna erbjuda sina medlemmar ett
så brett utbud av verksamhet som
möjlighet, inklusive kulturevenemang, samarbetar klubben med

ITä-HElSInGIn
RESERVIUPSEERIT
- Kerho perustettu vuonna 2000
kun vanhat Itä-Helsingin kerhot yhdistyivät
- Jäsenmäärä 250
- Tukikohta Puotilassa, jossa kokoustilat ja oma ilma-aserata, myös
ilmahirvirata.
- Päätoimintamuotoina ammunta ilma –ja ruutiasein, jotokset,
kunniavartiot sekä lukiolaisten turvakurssit kaksi kertaa vuodessa.
Tervetuloa mukaan itäisten Reserviupseerien toimintaan.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jukka-Pekka Kantokoski, ihru@hrup.
fi www.rul.fi/ihru/

JääKäRIKERHo
Jääkärikerho on perustettu
13.04.1951 eli 60 vuotta sitten. Jääkärikerhon jäsenmäärä on 100.
Jääkärikerhon keskeisimmät toimintamuodot:
- Joka kuukauden ensimmäisen
tiistain saunailta, joka on tärkeää
Jääkärikerhon toiminnassa. Illassa
tapaamme ja vietämme yhteistä
aikaa saunoen ja keskustellen. Joulukuussa saunailtaa vietetään tavanomaista juhlallisemmin kalaillallisen
merkeissä.
- Pistooliammunnan harjoitus- ja
kilpailutoimintaa osallistuen muiden
tilaisuuksiin ja itse järjestäen.
- Reserviupseeritoimintaa tukevia tutustumiskäyntejä ja retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin, yhteistyössä
muiden kerhojen kanssa.
- Yhteistoimintaa Uudenmaan
Jääkäripataljoonan kanssa, osallistumalla UUDJP:n kotiuttamistilaisuuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Jääkärikerho palkitsee kunkin kotiuttamiserän ansioituneimman vänrikin.
- Esitelmäpitoisia kerhoiltoja
kahdesti vuodessa yhdessä HRUP:n
Pioneeriosaston kanssa.
Jäsenedut:
- Mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon Santahaminan killan saunalla kerran kuukaudessa
- Mahdollisuus päästä kehittämään ja vaikuttamaan Jääkärikerhon
toimintaan
- Mahdollisuus toimia yhteistyössä Uudenmaan Jääkäripataljoonan
kanssa
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jorma Nisula, jaakarikerho@hrup.fi

IlMaToRJUnTaKERHo
IT-Kerho huolehtii osaltaan niin
Helsingin Reserviupseeripiirin ilmatorjuntatoiminnasta kuin valtakunnallisen Ilmatorjuntayhdistyksen paikallistoiminnasta. Kerho on
perustettu Helsingissä vuonna 1947.
Nyt toimintamme koostuu kahdesta keskeisestä osa-alueesta: aktiivisesta, vaativasta ja laadukkaasta
koulutustoiminnasta sekä aselajimme ja järjestömme perinteiden vaalimisesta. Nämä, sekä tiivis yhteistyö muiden aselajien kanssa, onkin
nähty avaimena kerhon toiminnan
vetovoimaisuuden takaamisessa.
Koulutustoimintaa järjestämme
kaikilla tasoilla aina itse järjestetyistä ammunnan harrastusmahdollisuuksista, MPK:n kurssien kautta,
VEH-muotoisiin harjoituksiin asti.
Samoissa tilaisuuksissa olemme
usein liikkeellä mm. merivoimien
reserviläisten kanssa . Järjestämämme koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Ari
Salakka, ilmatorjuntakerho@gmail.
com
www.ilmatorjunta.fi valitse osastoista Helsinki

KanTa-HElSInKI
KHRU, perustettu jo vuonna 1925.
KHRU onkin alkujaan Suomen en-

simmäinen reserviupseeriyhdistys,
joten vaalimme myös kunniakkaita
perinteitä. Emme ole kuitenkaan
historian kangistamia, vaan monipuolinen toiminta elää tässä ajassa.
Nykyisin jäseniä on noin 600 henkeä.
Yhdistyksenä pyrimme edistämään suomalaisen yhteiskunnan
yleistä maanpuolustustahtoa ja
-kykyä; reservin upseereina kehitämme jäsenen henkilökohtaista
sotilasammattitaitoa. Järjestämme ja koulutamme toiminnallista
ammuntaa, lajina erityisesti sovellettu reserviläisammunta (SRA).
Ylläpidämme kenttäkelpoisuutta
eri tavoin. Seuraamme turvallisuuspolitiikan kehitystä ja maanpuolustuksen ajankohtaisaiheita
runsaan esitelmätoiminnan kautta.
Kunnioitamme maanpuolustuksen
perinteitä ja veteraanien työtä. Järjestämme tutustumisretkiä, erilaisia
ammuntoja, kilpailureissuja, esitelmiä, saunailtoja, yms. Toiminnassa
on mukana myös kansainvälinen
ulottuvuus, yhteistoiminta Viron
reserviupseereiden kanssa on aktiivista.
KHRU:n toiminta tarjoaa hyvät
puitteet aktiiviselle reserviupseerille ikään tai heraldisten ruusukkeiden määrään katsomatta. Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa hyödylliset kontaktit. Olemme avoimia
uusille ideoille ja toimijoille; mieti
miten sinä haluaisit edistää yhteistä
asiaamme? KHRU toivottaa tervetulleeksi.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja
Pekka Appelqvist, www.khru.net.

RESERVIMERIUPSEERIT
Vuonna 1947 Katajanokan Upseerikerholla perustettu Helsingin
Reservimeriupseerit on Merisotakoulun laivastolinjan käyneiden
reserviupseerien aselajiyhdistys.
Olemme noin 140 jäsenen aktiivinen toimija pääkaupunkiseudun
merihenkisten reserviupseerien yhdyssiteenä. Jäsenistöömme kuuluu
myös muiden aselajien merihenkisiä reservin upseereita. Vaikka
toimimmekin ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla, jäsenistössämme on
edustettuna koko maa.
Järjestämme koulutuksia, toimintapäiviä, erilaisia esitelmiä sekä
vierailuita merellisiin yrityksiin,
organisaatioihin ja tapahtumiin.
Aktiivijäsenemme ovat omien
kurssiemme lisäksi kouluttamassa
monissa merivoimien harjoituksis-

sa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Osallistumme
vuosittain merikilpailuihin, joista
parhaat pääsevät joka toinen vuosi
järjestettäviin Pohjoismaisiin mestaruuskisoihin. Vaalimme meriupseeriperinteitä virallisissa tapahtumissa, mutta myös kevyemmin
erilaisten juhlien merkeissä.
Yhdistyksellämme on purjevene, jolla järjestämme käytännön
merellistä koulutusta Helsingin
vesillä, osallistumme kilpailuihin
ja edustamme yhdistystä rannikon purjehduksilla. H-veneemme
purjehduskausi aloitetaan huhti toukokuussa kevätkunnostuksella.
Riki on ollut trimmissä toukokuun
lopussa.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita
purjehduksille, koulutamme purjehdustaitoa. Vene on käytettävissä
myös omatoimiseen purjehdukseen kaikille jäsenille, jotka ovat
osoittaneet taitonsa toimia veneen
kipparina. Viikonloppu- ja iltapurjehduksista voi sopia etukäteen alusupseerin kanssa.
HRMU järjestää ohjatut ammuntavuorot joka toinen viikonloppu Töölön ampumaradalla. Yhdistyksellä on myös omaa kalustoa
lainaksi aloitteleville ampujilleen.
Yhdistyksen jäsenet pääsevät erikseen sovittaessa kokeilemaan myös
isompi kaliiperisia käsiaseita. Ampujien aktiivisuus on ollut nousussa
viimeisen puolen vuoden aikana.
HRMU:n ampumaupseerit pitävät
ammuntavuorot aina ohjatusti,
turvallisuus ensisijalla. Tulevaisuudessa pyrimme mahdollisuuksien
mukaan järjestämään myös kivääriammuntoja sekä soveltavaa reserviläisammuntaa (SRA).
Jäsenyys avaa sinulle oman toimintamme lisäksi pääsyn Maanpuolustuskoulutuksen sekä Sinisen
Reservin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä mahdollisesti merivoimien
harjoituksiin. Jäsenetuna piirilehden ja Reserviläisen lisäksi Rannikon Puolustajat lehti kotiisi.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja
Sami Linnermo, hmru@hrup.fi

MUnKKIVUoRI
MVRU on perustettu 22.4.1959
silloisen uuden kaupunginosan
Munkkivuoren paikalliskerhoksi.
Kerhon lippu naulattiin juhlallisesti
18.4.1974. Kerhon nykyinen jäsenmäärä on 81. Kerhomme toimi alun
perin hyvin paikallisesti Munkkivuoren alueella mutta sittemmin jä-
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seniä yhdistäväksi tekijäksi on muodostunut ampumatoiminta.
Kerhomme harrastaa ampumatoimintaa ympärivuotisesti.
Talvikaudella Urheilutalolla pienoispistooleilla ja Reserviupseeripiirin radalla sotilaspistoolin pikaammuntoja, ja muita sovelletun
reserviläisammunnan harjoituksia.
Tilaisuuksia järjestetään neljä
kertaa kuukaudessa lokakuun ja
huhtikuun välillä. Ulkoratakaudella
järjestetään maaliskuun ja marraskuun välissä kerran kuukaudessa
ampumapäivä Kalvolan ampumaradalla. Tällöin voidaan ampua kaikilla reserviläistoimintaan soveltuvilla
aseilla. Lisäksi on tilaisuus ampua
haulikolla savikiekkoja. Aloittelevaa
harrastajaa varten meillä on käytössä .22 ja 9 mm pistoolikalustoa.
Tarkka-ammuntaa varten kerholla
on .338 Lapua kaliiberinen Sako
TRG kivääri, jota voidaan käyttää
kerhon tilaisuuksissa. Kerhon jäsenet voivat osallistua myös piirin
järjestämiin ampumatilaisuuksiin
Santahaminan radoilla.
Ampumisen lisäksi järjestetään
esitelmätilaisuuksia mielenkiintoisista aiheista kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. Lisäksi on järjestetty suunnistus- ja ulkoilutilaisuuksia
ja retkiä sopiviin kohteisiin. Perinteenämme on osallistua muiden
Munkinseudun kansalaisyhdistysten kanssa muistotilaisuuksiin
Munkkiniemen sankarihaudalla
kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Tärkeänä toimintamuotona on osallistua yhdessä erilaisiin maanpuolustusseminaareihin
ja koulutustilaisuuksiin.
Yhteystiedot: puheenjohtaja
Mauri Routio, mvru@hrup.fi

Pioneeriosasto
PIONOS on perustettu vuonna
1947. Jäseniä on n. 140 henkilöä.
Jäseneksi voidaan ottaa kuka tahansa reserviupseerikoulutuksen
suorittanut henkilö katsomatta
aselajikoulutustaustaan. Jäsenistössä on paljon nuoria, ja tietenkin
myös iältään hieman enemmänkin
elämää nähneitä jäseniä. Nimensä
mukaisesti Pioneeriosaston jäsenet
ovat pioneeri-henkisiä ja pyrkivät
vaalimaan pioneeri-, sotilas- ja johtamistaitojaan vuosittain järjestettävissä jotoksissa ja muissa kilpailuissa. Jäseniemme osallistumisia
järjestettävissä kursseissa ja kilpailuissa niin kotimaassa kuin myös
ulkomailla tuetaan rahallisesti vuosittain.
Ampumataitoa ylläpidetään ja
kehitetään yhteisillä ampumaratavuoroilla Töölön sisäampumaradalla ja muilla yhteisillä ratareissuilla,

mm. Padasjoen ampumarataalueella. Ampumatoimintaa tuetaan myös rahallisesti tarjoamalla
vuosittain jäsenille patruunoita
ampumiseen niin .22LR kuin 9mm
kaliibereissa.
Pioneeriosastolla on tarjota
kalustoa SRA:han, eli sovellettuun
reserviläisammuntaan, kuin myös
jotoksilla käytettävää materiaalia. Osastolla on myös runsaasti
”alan kirjallisuutta” jota lainaamme jäsenistömme omatoimiseen
kouluttautumiseen ja tietojen
päivittämiseen. Olemme ottaneet
tavaksi sivistää itseämme useilla
erilaisilla esitelmätilaisuuksilla,
joita on kevät- ja syyskokouksen
yhteydessä iltapalan kera. Teemme
vuosittain yhteisiä retkiä kiinnostaviin ja mielenkiintoisiin kohteisiin,
jonne ei aina ole ns. siviileillä edes
asiaa. JÄSENEKSI voit liittyä tähän
mukavaan porukkaan täyttämällä
hakemuksen netissä tai ilmoittautumalla sihteerille. Lisää tietoa toiminnastamme saa nettisivuiltamme, puheenjohtajalta tai sihteeriltä!
KÄY TUTUSTUMASSA JA LIITY
JOUKKOOMME!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jukka Rusila, www.pioneeriosasto.org

Kenttätykistökerho
Kenttätykistökerho ry on maamme
ainoa kenttätykistön reserviupseerikerho. Perustamisestaan (1951)
lähtien kerho on keskittynyt reservin upseeriston sotilasammattitaidon kehittämiseen ja tykkimieshengen vaalimiseen. Kenttätykistökerhon vahva ja näkyvä panos
koulutuskentällä toteutuu MPK:n
epäsuoran tulen kursseilla, joiden
kouluttajina toimii useita kerhon
jäseniä.
Toinen tukijalka kenttätykistökerhon toiminnassa on tykkimieshengen vaaliminen. Tykkimieshenkeä ei pidetä yllä ainoastaan
kotimaassa vaan kerholla on
aktiivista yhteistoimintaa myös
kansainvälisellä tasolla. Virolaisten
tykkimiesten kanssa on kuluvan
vuosituhannen aikana luotu aktiiviset ja hyvät suhteet. Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Janne Hänninen,
www.ktkerho.fi

Viestiosasto
VIESTIOS, perustettu jo 1949, jäsenmäärä 170 jäsentä, tunnus: Viestiosasto, sijainti: Pääkaupunkiseutu,
kotipaikka Helsinki

Helsingin Reserviupseerien
Viestiosasto ry on pääkaupunkiseudun reservin viestiupseerien
yhdistys, jonka tarkoituksen on
jäsentensä viestiupseeritaitojen
ylläpitäminen ja kehittäminen sekä
jäsenten välisen yhteistoiminnan
edistäminen näissä asioissa.
Toimintamme painottuu viestiupseerien sodanajan ammattitaitoa parantaviin ja ylläpitäviin koulutustilaisuuksiin, yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja
viestialan muiden toimijoiden kanssa. Helsingin Reserviupseeripiirin
toimintasuunnitelman mukaisesti
panostamme erityisesti jäsenhuoltoon ja kenttäkelpoisuuteen, joiden
edistämiseksi järjestämme ampumatoimintaa ja sotilasliikuntaa.
Toimintamuotoinamme ovat:
viestikoulutus, osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja harjoituksiin, joista
voi saada kertausharjoituksiin rinnastettavia kertausharjoituspäiviä.
Esitelmätilaisuudet ja seminaarisarjat. Tutustumiskäynnit viestialan
laitoksiin yhteistoiminta muiden
reserviläiskerhojen ja organisaatioiden kanssa sekä pistooli- ja kivääriammunta, muu yhdessäolo (mm.
saunaillat).
Teemme yhteistyötä mm. Maanpuolustuskoulutus ry (MPK) :n,
Viestiupseeriyhdistys ry:n, Uudenmaan Viestikilta ry:n ja Puolustusvoimien, erityisesti Viestirykmentin kanssa. Lukuisat jäsenemme
toimivat viestin koulutustehtävissä
MPK:n kursseilla, ml. Puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen järjestäjinä. Palkitsemme
vuosittain parhaan viestikouluttajan
ja parhaan junioriviestikouluttajan.
Tarjoamme uudelle jäsenelle:
Viesti- ja ampumataitojen ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollisuuden.
Viestihenkisten ammattilaisten
sosiaalisen verkoston ja sitä kautta
tulevat hyvät yhteydet ja arvostuksen.
Viestiupseeri, tervetuloa mukaan
toimintaamme!
Yhteystiedot: pj Pentti Launonen, www.viestiosasto.net

TöölöN
RESERVIUPSEERIT
Töölön Reserviupseerit ry on yksi
Helsingin Reserviupseeripiirin
aluekerhoista. Kerhon nimen mukaisesti jäsenistöstämme suuri osa
on Töölön kaupunginosasta, mutta kerhomme jäseniä asuu myös
muualla pääkaupunkiseudulla,
muualla maassa ja jopa ulkomailla. Lauttasaaren Reserviupseerien
liityttyä kerhoomme v. 2010 toinen
painopistealue on siis Lauttasaari.
Vuonna 2011 saimme uusia jäseniä
Virosta, sillä ystäväseuramme Suomen Poikien upseerijäsenet liittyivät omasta halustaan kerhoomme,
koska heidän omatoiminen aktiivinen toimintansa on käynyt esim.
ikäsyistä hankalaksi. Meille oli suuri
kunnia saada heidät jäseniksi ja valitsimme heidän edustajansa Villem
Ahasin kerhon hallitukseen. Kerho
on perustettu v. 1968 ja nykyinen jäsenmäärä on n. 170.
Olemme olleet kymmenen
vuoden ajan RUL:n toimintakyselyn perusteella liiton kymmenen
aktiivisimman kerhon joukossa
ja HRUP:ssä aivan kärjessä. Toi-

mintaamme kuuluu pääasiassa
perinteistä reserviupseeritoimintaa
kuten sotilasliikuntaa ja -urheilua,
monipuolista ampumatoimintaa
kerhon omilla aseilla, perinnetoimintaa, tutustumisia, vierailuja ja
tarpeen mukaan kunniavartioita.
Lisäksi meillä on kansainvälistä
toimintaa, esimerkiksi aktiivista yhteistyötä Baltian maiden puolustusvoimien ja rajavartiostojen kanssa.
Hyvien suhteiden ansiosta olemme
päässeet kokemaan ja näkemään
mielenkiintoisia sotahistoriallisia
kohteita kotimaassa ja ulkomailla
sekä saaneet ajankohtaista tietoa
eri maiden puolustusvalmiuksien
kehityksistä. Kesäyön marsseilla
olemme useana vuonna isännöineet
Viron joukko-osastojen ja rajavartioston yhdistettyä joukkuetta.
Saamme myös uuden ulottuvuuden kansainväliseen yhteistyöhön
vieraillessamme ruotsalaisessa sotilasyksikössä (Amfibieregimentet)
Bergassa Tukholman lähellä.
Työ sotiemme veteraanien hyväksi on kerhomme kunnia-asia.
Suomalaisten veteraanien lisäksi
olemme tehneet paljon yhteistyötä
virolaisten Suomen-poikien sekä
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit ry:n jäsenten kanssa. Kaksi
kerhomme jäsentä kuuluu Suomen
Poikien Perinneyhdistyksen hallitukseen.
Kerhomme toimintaa pyrimme
laajentamaan jäsenistön halujen
mukaisesti. Uudehkona toimintana
kerhossamme on keilailu ja joukkueemme on osallistunut useana
vuonna Keravan Reserviupseerien
ja Reservin Aliupseerien järjestämiin reserviläisten SM-kisoihin,
joista olemme saaneet useita mitaleita.
Ammunnan lisäksi kerhossa
harrastetaan varsin aktiivisesti keilailua, ja Keravan Reserviupseerien
ja Reservin Aliupseerien vuosittain
järjestämissä valtakunnallisissa kilpailuissa kerholaiset ovat voittaneet
lukuisia mitaleita sekä yksilö- että
joukkuekisoissa.
Luomme toimintamahdollisuuksia jäsenillemme, jotka hyödyntävät
niitä omaksi ja koko Suomen reservin hyväksi. Tervetuloa mukaan
hyvän yhdistyksen aktiiviseen joukkoon!
Jäseneksi voi nykyään liittyä
myös nettisivuilla. Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Jyrki Ratia, www.rul.
fi/toolo.

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa, kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen
kehittäminen ja vahva maanpuolustushenki. Se ei ole menneiden
tapahtumien muistelua eikä uhoamista – se on fyysisen ja henkisen
kunnon ylläpitämistä ja vastuunottamista tämän maan perinteistä ja
tulevaisuudesta, yhdessä ja jokainen
omalta osaltaan.
Stadin Sissit on avoin kaikille,
sukupuoleen ja koulutushaaraan
katsomatta. Se on kahden reserviläisyhdistyksen kerhoyhtymä, jonka
toiminnot on käytännössä yhdistetty. Liitytpä kumpaan tahansa, harrastusmahdollisuutesi ovat täysin
samat.
Reservin upseerit liittyvät Hel-

singin Sissikerho ry:en, joka kuuluu
Suomen Reserviupseeriliittoon
(RUL). Muut Sissien toimintaan
halajavat liittyvät Helsingin Sissiosasto ry:en, joka kuuluu Reserviläisliittoon (RES). Sissikerho on perustettu vuonna 1959 ja Sissiosasto
vuonna 1961. Vuosi 2009 oli Stadin
Sissien juhlavuosi ja 50-vuotista taivalta vietettiin yhdessä aktiivisesti
toimien ja arvokkaasti juhlien.
Stadin Sissit täydentävät vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa
Helsingin ja lähikuntien alueilla
yhtenä osana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustarjonnassa.
Stadin Sisseillä on kolme päätoimintamuotoa, maasto, ammunta
ja itsepuolustus. Viestitoiminta
tukee osaltaan eri toimintoja, joista
mainittakoon vuotuinen maastoharjoitus Pahkis, joka on viime vuosina ollut n. 100 hengen tapahtuma.
Pahkis on johdettu maastoharjoitus, missä kaksi osastoa kilpailee
keskenään johdetusti toisiaan tai
yhteistä maaliosastoa vastaan.
Tapahtuman aikana tulee erilaisia
suoritteita liittyen etsintään, viestitoimintaan, ammuntaan ja itsepuolustukseen kulloisenkin skenarion
mukaisesti.
Stadin Sisseillä on oma toimitila
Herttoniemessä, viikoittaisia salivuoroja Töölöntorinkadun salilla ja
ampumavuorot piirien ampumaradalla. Toiminta on erittäin aktiivista
ja nuorekasta, kerhoyhtymän keskiikä on selvästi alle keskivertoyhdistyksen keski-ikää.
Yhteystiedot: Sissikerho ry,
puheenjohtaja Matti Riikonen. Sissiosasto ry, puheenjohtaja Kimmo
Lohman.
www.stadinsissit.fi

Tapiolan
reserviupseerit
TARU on toiminut vuodesta 1956
alkaen koko Espoon alueella. Perustaminen tapahtui Tapiolassa, josta nimi. Jäsenyydelle ei ole esteitä
vaikka asuisi kauempanakin, suuri
osa jäsenistä asuu jossain päin pääkaupunkiseutua, osa ulkomailla.
Oma toimitilamme on Tapiolassa.
Kerho on pitkään ollut koko Suomessa kolmanneksi suurin noin 650
jäsenellä.
Hallituksen keski-ikää on hilattu alaspäin (42,5v) ja haku on taas
päällä fiksuille ja aktiivisille jäsenille. Nuorekas toiminta on ollut
ennakkoluulotonta, mutta samalla
pitkäjänteistä. Tunnuslauseemme
on ”Rauta on ikuista”, joten olemme
satsanneet kalustoon, niin myös
asekalustoon. Turhaan Tarusta ei
ole tullut jo paria kertaa kovatasoisen Häyhä tarkka-ammuntakisan
voittajia. Ammunta on muutenkin erittäin lähellä sydäntämme
ja ruutia palaa Töölön sisäradalla,
Santahaminassa, Syndalenissa,
Nummi-Pusulassa, Mikkelissä sekä
ulkomailla.
GONA-jäsenlehti on ilmestynyt vuodesta 1996 alkaen siirtyen
viime vuonna kokonaan sähköiseksi. Juttuarkistoon kannattaa
sukeltaa kotisivuilta, josta löytyy
myös yhteystiedot ja muuta perustietoa toimintakalenterin lisäksi:
tapiolanreserviupseerit.fi. Perinnetapahtumiin löytyy vermeet kerholta, M36-asepukujen muodossa
aina aseita myöten, joten jos kaipaat
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isänmaallista lisämakua pyhäpäiviin, olet tervetullut järjestelyihin
sekä kunniavartioon: 13.3. / 27.4. /
15.5. / 6.12. ja 24.12.
Jos olet reipas ja aktiivinen upseeri, tervetuloa Tapiolaan – keskelle toimintaa!
Yhteystiedot :
Puheenjohtaja Marko Puumalainen,
www.tapiolanreserviupseerit.fi

PoHJoIS-HElSInGIn
RESERVIUPSEERIT
PHRU on perustettu 6.5.1968, jäseniä meillä on 137 kpl. Toimintaajatuksenamme on ampuma- ja
maastotaitojen kehittäminen sekä
vapaaehtoisen maanpuolustustyön
tunnetuksi tekeminen. Nuorille
upseereille tarjoamme toiminnallisessa ja rennossa muodossa, joka
sisältää ampuma- ja ulkoiluleirejä
Padasjoella, tutustumisvierailuja
yhteiskunnallisesti ja historiallisesti
mielenkiintoisiin kohteisiin, aatteellista ja hengellistä toimintaa esim.
itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona.
Ampumavuorot HRUP:n Töölön
radalla sekä mukava yhdessäolo
kokousten ja vapaa-ajan merkeissä
kuukuvat konseptiin.
Päämäärämme ovat: nuorten
jäsenten aktivointi toimintaan
ja jäsenmäärän kasvattaminen.
Ampuma- ja liikuntaharrastuksen
lisääminen ja jäsenistön aktivointi
piiri ja liittotason tehtäviin.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja
Karri Kupari, phki@hrup.fi

länSI-VanTaa
LVRU, 21.11.1972. Huolehtii osaltaan reserviupseerien sotilastaitojen sekä fyysisen kunnon että kenttäkelpoisuuden ylläpidosta ja vaalii
itsenäisen Suomen perinteitä yhteistyössä vantaalaisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Erittäin lämmintä ja läheistä on
yhteistyö sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöjen kanssa. Veteraanien
lisäksi yhteistyötä tehdään alueen
muiden maanpuolustusjärjestöjen
ja organisaatioiden kanssa. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VaPePa)
on yksi kerhon toimintamuoto.
Toiminta on keskittynyt Vantaan
Variston alueella sijaitsevaan toimintakeskukseen, joka on valmistunut vuonna 1989. Tilaa vuokrataan
ulkopuolisille erilaisten juhlien ja
koulutustilaisuuksien järjestämistä
varten.
LVRU järjestää vuosittain kaksi
leiriä Padasjoen RUL:n koulutuskeskuksessa. Leirien aikana ratkaistaan taktiikan tehtäviä, suunnistetaan, järjestetään kerhon ampumamestaruuskilpailut pistooli- ja
kivääriammunnassa. Vuosittain
myös järjestetään Padasjoella yhden
tai kahden päivän pituinen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lisäkurssi. Koulutusaiheita ovat olleet
karttaharjoitukset, taktiset merkit,
uudet sotilaskartat ja koordinaatit,
kenttälääkintä, pioneeritoiminta,
viestikoulutus ja heitinkoulutus
sekä turvallinen ammunta. Kerhon
jäsenet pääsevät ampumaan Padasjoella, Töölössä ja Santahaminassa.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Olli
Pusa, http://lvru.rul.fi/

TIKKURIla
TIRUK kuukausikokoukset pidetään jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina klo 19.00. Kokousasioitten jälkeen ohjelmassa on
esitelmä. Aiheet ovat liittyneet
maanpuolustuksen, talouselämän,
teknologian tai jonkin erikoisharrastuksen piiriin. Tutustumiskäynnit: Suur-Helsingin alueella on
runsaasti mielenkiintoisia kohteita,
joihin harvoin tulee muuten tutustuneeksi. Niinpä kerhon jäsenillä on tilaisuus osallistua ryhmänä
ennalta suunnitelluille opastetuille
tutustumiskäynneille. Ampumatoiminta: Yhdistyksen käytössä on
sisäampumarata. Se sijaitsee Tikkurilan urheilutalon alakerrassa, Valkoisenlähteentie 52.

IlMaIlUKERHo
Toimintamme muodostuu lähinnä
ilmailuun liittyvistä esitelmistä sekä
sotilas- että siviilipuolelta, niin nykyajasta kuin historiastakin. Ilmailukerholla on erinomaiset suhteet
ilmavoimiin ja saammekin vuosittain sieltä korkeatasoisia esitelmiä
ja esitelmöitsijöitä. Hietaniemen
hautausmaalla suoritamme seppeleenlaskun Sankariristillä Ilmavoimien vuosipäivänä 06.03. ja alppilentäjien haudalla Ilmavoimien vainajien päivänä 07.09.
Vuosittain, lähinnä keväällä, pyrimme tekemään vierailun yleensä
johonkin ilmailulliseen kohteeseen.
Ammuntavuoro on parittomina
viikkoina tiistaisin piirin radalla
Töölössä. Ilmailukerhon nettisivut
löytyvät osoitteesta ilmailukerho.
suntuubi.com. Puheenjohtaja Aarne Paukku, atte.paukku@elisanet.
fi,sihteeri Valto Ottovainen, valto.
ottovainen@kolumbus.fi .

aUToKERHo
Huollon eri osa-alueita, logistiikka
ja kuljetuksia on aina tarvittu ja tullaan aina tarvitsemaan. Tässä hengessä olemme toimineet ja uskomme tähän tulevaisuudessakin. Eräitä
käytännön viime vuosien toiminnan esimerkkejä on vireä ampumatoiminta, jäsenretket ja yhteistoimintatapahtumat eri logistiikka- ja
kuljetusalan maanpuolustusyhdistysten kanssa. Erityisesti perinneasekurssit, jonka käytännön koulutusjärjestelyissä kerhon jäsenet
ovat olleet aktiivit toimeenpanijat,
ovat saavuttaneet hyvän suosion ja
kurssin osallistujille mieleenpainuvia hetkiä. Jäsenyhdyshenkilönä toimii yliluutnantti Heikki Heikkonen
puh: heikki.heikkonen [ät] luukku.
com.

RT-KERHo
JoHToREnGaS
Maamme vanhin aselajikerho, Rtkerho Johtorengas ry, täytti viime

vuonna 75 vuotta. Jäseniä yhdistyksessä on noin 130. Tänä päivänä
kerhon toiminta on hyvin ampumavoittoista pitäen sisällään kuukausittaiset ratavuorot Töölön radalla,
sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettävät toiminnalliset ampumaleirit Padasjoen harjoitusalueella.
Lisäksi järjestetään ampumapäiviä mm Lopen ampumaradalla ja
osallistumaan erilaisiin ampumakilpailuihin joko henkilö- tai joukkuesuorituksin. Kerhon asekalusto
on jäsenistön käytettävissä kerhon
johtamissa ampumatapahtumissa.
Lisäksi vaalitaan perinteitä mm.
erilaisten kilpailuiden muodossa sidosryhmien kanssa. Retkiä ja tutustumisia mielenkiintoisiin kohteisiin
pyritään järjestämään yhdessä muiden aselajia lähellä olevien tahojen
kanssa.
Jäseneksi voivat liittyä kaikki reservin upseerit aselajiin katsomatta.
Jäsenetulehtiin kuuluu "Rannikon
Puolustaja"-lehti Helsingin reservin
sanomien ja Reserviläinen-lehden
lisäksi. Tervetuloa mukaan joukkoon!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja
Toni Aalto toni.aalto@iki.fi tai johtorengas@gmail.com

SEnIoRIUPSEERIT
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien Kerho on rekisteröimätön, vuonna 1951 perustettu,
vireästi toimiva piirin kerho, jonka
toimintaan kuuluvat sääntömääräisten kokousten lisäksi erilaiset
retket ja vierailut useimmiten avec,
maanpuolustusta ym. käsittelevät
esitelmätilaisuudet ja joskus pienet
juhlatkin.
Senioriupseerien kerhon tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää
jäsentensä henkistä, sosiaalista ja
fyysistä kokonaiskuntoa, vaalia
maanpuolustustahtoa ja -taitoja
sekä edistää turvallisuuspoliittista
ajattelua ja kokonaismaanpuolustusta.
Kaikki 60 vuotta täyttäneet
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
jäsenet ovat oikeutettuja liittymään
Senioriupseerien Kerhoon ja osallistumaan sen toimintaan. Retkille,
erilaisiin seminaareihin ja erillisiin
esitelmätilaisuuksiin ovat yleensä
voineet osallistua myös piirin muiden kerhojen ja yhdistysten jäsenet.
Kerho ei kanna jäsenmaksua,
koska sen jäsenet säilyttävät maksullisen jäsenyytensä jossakin piirin
muussa kerhossa.
Yht.tiedot: puheenjohtaja Arne
Lindholm,
arne.lindholm@kolumbus.fi, 050 500 4138
jäsenasiat Heikki Kaakinen,
heikki.kaakinen@kolumbus.fi, 050
589 6375

la se on nykyisin maamme ainoa
ns. työpaikkakerho, jonka kaikki jäsenet ovat tai ovat olleet VR:n palveluksessa. Muut kerhot ovat joko
alueellisia tai aselajipohjaisia. Kerho
on pienehkö jäsenmäärän ollessa
tällä hetkellä 68. Jäsenten kotipaikat
ovat Helsingissä tai lähikunnissa.
Kaukaisimmat asuvat Lahdessa.
Sotilasarvot vaihtelevat vänrikistä
everstiin.
Kerhon tehtävänä on RUL:n
hengen mukaisesti mm. ylläpitää jäsentensä sotilaallisia tietoja ja taitoja,
olla jäsentensä yhdyssiteenä, vaalia
upseeriperinteitä sekä sotiemme
veteraanien henkistä perintöä ja
vaikuttaa maanpuolustustietoa ja
-tahtoa edistävästi. Tässä tärkeimmät periaatteet. Kerhon säännöt
modernisoitiin viime syksynä.
Kerhon pääasiallisimmat toimintamuodot ovat kerhoillat, joihin
kutsutaan tavallisesti ulkopuolisia
asiantuntijoita esitelmöimään joko
ajankohtaisista kiinnostavista aiheista tai maamme sotahistoriaan liittyvistä asioista. Asiantuntijoiden ja
esitelmien taso on pyritty pitämään
korkeana. Kerhoiltoja on vuodessa
5-6 ja niiden pitopaikka on VR:n
pääkonttori Helsingissä.
Tämän lisäksi kerho tekee pari
vierailua vuodessa johonkin kerhon
jäseniä kiinnostavaan kohteeseen,
joiden ei tarvitse välttämättä liittyä
varsinaiseen maanpuolustukseen.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HElSInGIn
VR:n RESERVIUPSEERIT
VR Helsingin Reserviupseerit –
maamme ainoa alan työpaikkakerho. Eräs VR:n henkilökunnan
monista harrastuskerhoista on VR
Helsingin Reserviupseerit ry.
Kerho perustettiin v. 1961 ja se
täyttää keväällä 52 vuotta. Aluksi se
oli Helsingin Reserviupseerikerhon
osasto, mutta vuodesta 1978 itsenäinen rekisteröity yhdistys. Samal-

Perinteeksi on muodostunut
kerran vuodessa retki piirin majalle
Spjutsundiin. Yleensä se on ollut
toukokuussa, mutta joskus myös
alkusyksystä. Majalla on rattoisan
seurustelun lisäksi nautittu pientä
iltapalaa, ammuttu ilmapistoolilla ja
saunottu.
Kerho on järjestänyt syksyisin
ampumatapahtuman ulkoradalla,
jossa voidaan ampua sotilaspistoolien lisäksi myös sotilaskivääreillä.
Viime aikoina kerholla on ollut ampumavuoro kerran kuussa Töölössä
piirin sisäradalla, jolla voidaan ampua vain ns. käsiaseilla.
Kerhon jäsenten ikäjakautumasta
johtuen liikuntatapahtumien järjestäminen on jäänyt hyvin vähäiseksi.
Liikuntatapahtumista VR:llä vastaa
lähinnä aktiivinen VR Urheilu, jonka
piiristä löytyy liikuntatapahtumia
joka lähtöön.
Kerhon jäsenmaksu on tietoisesti pyritty pitämään kohtuullisena.
Kuluvana vuonna se on 36 €, josta
suurin osa tilitetään RUL:lle ja piirille. Kerho saa rahallista avustusta
vuosittain työnantajataho VR Yhtymältä.
VR Helsingin Reserviupseerit toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi
joukkoonsa.
Kerhon puheenjohtaja on Markku Pesonen (markku.pesonen @vr.fi)
ja sihteeri Miikka Tast (miikka.tast@
vr.fi)

RESERVIläISET
Reserviläisliiton vanhin yhdistys
Helsingin Reserviläiset ry on perustettu 1935 ja siinä on yli 700
jäsentä, joista noin neljännes on
alle 40-vuotiaita ja toinen neljännes 40–50-vuotiaita. Viime vuosina on järjestetty Mannerheimteemalla retkiä Lopelle ja Louhisaareen, tutustuttu luontoon ja
historiaan Santahaminassa sekä
Krimin sodan raunioihin ja muis-

tomerkkeihin Lauttasaaren Särkiniemessä, järjestetty rasti Stadin
jotokselle, osallistuttu joukkueella
Kesäyön marsseille, käyty Väestönsuojelumuseossa ja tehty teatterimatka Suomenlinnaan. Sittemmin
yhdistyksen toiminta-aktiivisuus
on vähentynyt.
Nyt näkyvimmät toimintamuodot ovat liikunta ja kuntotestit.
Yhdistys on käynnistämässä uudelleen ampumatoimintaansa, josta
lisätietoja antaa puheenjohtaja
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673,
tomi.sarilahti@iss.fi. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antaa myös
sihteeri Timo Elolähde, puh. 040
830 4097, timo.elolahde@hsl.fi tai
helsinki@helresp.fi.
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ESPoon
RESERVIläISET
Espoon Reserviläiset ry perustettiin jo vuonna 1964. Yhdistys on
ollut perustamisesta lähtien piirin
jäsen. Aiemmin se toimi Tapiolan
Reservinaliupseeriosaston nimellä
Helsingin yhdistyksen alaosastona.
Yhdistys osallistuu voimakkaasti Espoon alueella vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
toteuttamiseen. Yhdistykseen
kuuluu runsaat yli 430 jäsentä.
Sähköposti: espoo@helresp.fi.

länSI-VanTaan
RESERVInalIUPSEERIT
Yhdistys on perustettu vuonna
1972. Yhdistys toimii nimensä mukaisesti läntisen Vantaan alueella
(Myyrmäki, Martinlaakso jne.)
Yhdistys kouluttaa jäseniään pelastuspalvelu- ja ensiaputaidoissa
sekä antaa reserviläisille heidän
tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Jäseniä yhdistyksellä on noin 80.
Sähköposti:
lansivantaa@helresp.fi.

S-RyHMän
RESERVIläISET
S-Ryhmän Reserviläiset ry on Suomen ainoa rekisteröity, toimipaikkakohtainen reserviläisyhdistys.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Sryhmän yrityksessä palveluksessa
oleva henkilö tai näistä yrityksistä
eläkkeellä oleva henkilö. Yhdistys osallistuu voimakkaasti SOK:n
Maanpuolustuskerhon toimintaan
yhdessä sikäläisten reserviupseereiden ja naisten maanpuolustuskerhon kanssa. Yhdistys on perustettu jo vuonna 1957. Jäseniä
yhdistyksessä on noin 130.Sähköposti: sryhma@helresp.fi.

VanTaan
RESERVIläISET
Vantaan Reserviläiset ry on perustettu vuonna 1958, ja se on tällä
hetkellä jäsenmäärältään toiseksi
suurin pääkaupunkiseudulla toimiva reserviläisyhdistys. Jäseniä on
tällä hetkellä jo yli 700. Yhdistyksen tehtävänä on, huomioon ottaen
kansainväliset sopimukset, toimia
jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, valtakunnan
turvallisuutta edistävää toimintaa
tukien, sekä maanpuolustustahdon
ja -taidon kohottaminen ja ylläpitäminen paikkakunnalla. Vantaan Reserviläiset ry on erityisesti tunnettu
aktiivisesta ampumatoiminnasta.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan ajantasaisesti www-sivuilla
sekä kotiin tulevassa Helsingin Reservin Sanomat-lehdessä. Yhdistyksen www-sivut löytyvät osoitteesta:
www.vantaanreservilaiset.fi

maurheilu sisäradalla Helsingin
keskustassa sekä merikilpailutoiminta. Yhdistyksen ampujat ovat
moninkertaisia Reserviläisurheiluliiton, Sinisen Reservin ja Helsingin reserviläispiirien mestareita.
Urheilullinen ampumakoulutus
kuuluukin olennaisesti yhdistyksen
toimintaan.
Merireserviläiset ry on myös
veneily-yhdistys, jolla on oma pursiseuralippunsa ja venerekisterinsä.
Merireserviläisten Navigaatiojaosto
toteuttaa Suomen Navigaatioliiton
jäsenenä navigaatiokoulutusta. Yhdistyksen alus ja jäsenet osallistuvat
aktiivisesti Meripuolustuspiirin
koulutustoimintaan.
Yhdistyksemme perustajajäsenistä moni oli merisuojeluskunnan
väkeä. Yhteistyö Helsingissä oli
aloitettu jo toiminnan alettua vuonna 1959 ja syveni yhdistyksen edeltäjän, Helsingin Reservialiupseerien
Meriosaston perustamisen 9.3.1960
jälkeen. Yhdistyksemme oli aloittamassa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja laivastoalan
reserviläisten yhteistoimintaa heti
1990-luvun alussa.
Merireserviläiset ry:n paikallisosastoja on mahdollista perustaa
eri paikkakunnille, jolloin osasto
saa käyttöönsä mm. venerekisterin,
yhdistyksen tunnukset ja oman ansiomerkkijärjestelmän, Merireserviläisristin.
Yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2013 on Ville Mäenpää ja varapuheenjohtaja Jukka Soini. Nettisivumme osoitteessa: www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista jäsentapahtumista. Sähköpostia voit lähettää
johtokunnalle osoitteeseen merireservilaiset@helresp.fi. Löydät meidät myös facebookista.

VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

PääKaUPUnKISEUDUn
MaanPUolUSTaJaT Ry
kaikille 15 vuotta täyttäneille avoin
maanpuolustusjärjestö.

VääPElIKIlTa
Vääpelikilta ry perustettiin vuonna 1996 kokoamaan yhteen huollon alan aliupseerit sekä antamaan
huollon koulutusta jäsenilleen. Yhdistyksestä on kasvanut nopeasti
kaikkien huoltoaselajin erikoiskoulutettujen reserviläisten vahva yhteisö, jolla on jäseniä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhdistys on järjestänyt perustamisestaan
lähtien vuosittain vääpelikurssin.
Jäseniä yhdistyksellä on lähes 200.
Sähköposti: vaapeli@helresp.fi.

TaRKKa-aMPUJaKIlTa
Tarkka-ampujakilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti.
Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään tarkkaammuntatietoutta, edistämään
tarkka-ammuntaharrastusta sekä
tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista
taustaa ja nykyisyyttä. Kilta on perustettu vuonna 1999. Killan jäsenmäärä on noin 280.
Sähköposti: info@takilta.fi

ITä-HElSInGIn
RESERVIläISET
Yhdistys perustettiin vuonna 1962
jälleen Helsingin yhdistyksen alaosastoksi. Yhdistys rekisteröitiin
vuonna 1999. Yhdistys on järjestänyt liikuntatoimintaa sekä kerhoiltoja Vuosaaressa sijaitsevalla saunapirtillä. Yhdistys on vastannut
saunapirtin ylläpidosta ja kunnostuksista sen valmistumisesta alkaen. Jäseniä yhdistyksellä on noin
110.
Sähköposti: itahelsinki@helresp.fi.

UUDEnMaan
TyKISTöKIlTa
Uudenmaan tykistökillan toiminta
koostuu säännöllisesti pidetyistä,
korkeatasoisista maanpuolustusaiheisista esitelmätilaisuuksista,
erilaisista tykistöllisistä tai sotahistoriallisista retkeilyistä sekä osallistumisesta tykistölliseen maanpuolustuskoulutukseen. Kilta on perustettu vuonna 1970. Sen jäsenmäärä
on noin 140. www.kt-kerho.fi.

HFoRSnEJDEnS SVEnSKa
RESERVUnDERoFFICERaRE

MERIRESERVIläISET
Merireserviläiset ry on Reserviläisliiton, Sininen Reservi ry:n ja
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
jäsenyhdistys, jonka kotipaikkana
on Helsinki ja toiminta-alueena
rannikko-suomi. Yhdistyksessä on
tällä hetkellä noin 135 henkilöjäsentä. Merireserviläiset ry:llä on myös
yhteisöjäseniä.
Yhdistyksen jäsenyys on avoin
kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille asuinpaikasta
riippumatta, ja jotka yhdistyksen
johtokunta hyväksyy - naisille ja
miehille -, eikä merivoimissa suoritettu varusmiespalvelus ole vaatimuksena. Suuri osa jäsenistöstä
on kuitenkin merivoimien reserviläisiä: upseereita, aliupseereita ja
miehistöä. Merihenkisyys ja kiinnostus reiluun merelliseen reserviläistoimintaan ovat kaikille jäsenille
yhteinen piirre.
Merireserviläisten toiminnan
peruspilareiksi ovat muodostuneet merellinen toiminta omalla
koulutusalus Ahven 3:lla, merenkulkukoulutus, turvallinen ampu-

esitelmätilaisuuksia ja kerhoiltoja.
Jäseniä yhdistykseen kuuluu noin
80. Sähköposti: ilmailu@helresp.fi.

PoHJoIS-HElSInGIn
RESERVInalIUPSEERIT
Yhdistys perustettiin vuonna 1992
kokoamaan yhteen Pohjois-Helsingissä asuvat reservinaliupseerit. Yhdistys on toiminut yhteistyössä paikallisten reserviupseereiden kanssa.
Jäseniä yhdistyksellä on noin 20.

Föreningen grundades som avdelningen ”Svenska sektionen” inom
Helsingin Reservinaliupseerit r.y.
år 1961 och ombildades sedermera till en fristående förening med
nuvarande namn. Föreningens
verksamhetsområde täcker främst
Helsingfors, Esbo, Grankulla och
Vanda.
Till föreningens ordinarie medlem kan antagas efter styrelsens
godkännande myndig finsk medborgare vars militärgrad i reserven är korpral eller högre. Till vår
verksamhet hör skytte i ”Luolan”
på Tölö samt ett långvarigt samarbete med Ekenäsnejdens Reservister och Dragsviks Befälsförening
inom idrott, orientering och skytte.Sähköposti: svenska@helresp.fi.

IlMaIlUoSaSTo
Yhdistys perustettiin vuonna 1959
Helsingin Reservinaliupseerit ry:n
alaosastoksi. Ilmailuosasto rekisteröityi vuonna 1997 itsenäiseksi
yhdistykseksi. Yhdistyksen tarkoitus on kerätä yhteen pääkaupunkiseudulla asuvat Ilmavoimissa palvelleet ja ilmailusta kiinnostuneet
reserviläiset samaan yhdistykseen.
Yhdistys pitää yhteistyössä reserviupseereiden Ilmailukerhon kanssa

KoKonaISMaanPUolUSTUS
Yhdistys on perustettu vuonna
2002 akateemisille tai muun ylemmän koulutuksen saaneille reserviläisille. Yhdistys järjestää korkeatasoisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia jäsenilleen sekä yleisölle.
Sposti: kokonaismaanpuolustus@
helresp.fi

HElSInGIn
RaUHanTURVaaJaT
Faitteri, onko aika kullannut muistot? Kaipaatko rt-henkistä seuraa?
Helsingin Rauhanturvaajat ry on
juuri sinua varten! Palvelitpa sitten
sinisellä, vihreällä tai vaikka pinkillä baretilla, olet tervetullut mukaan!
Helsingin Rauhanturvaajat ry
yhdistää kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatioissa
palvelleita sotilasarvoon, ikään ja
sukupuoleen katsomatta. Kuulumme Suomen Rauhanturvaajaliittoon
ja meillä on yli 600 jäsentä.
Toimintamme ydintä ovat joka
kuukauden ensimmäinen tiistai
järjestettävät messi-illat, joissa tapaamme loistavassa seurassa mielenkiintoisia esiintyjiä.
Syksyllä järjestämme YK-päivän
24.10. vastaanoton ja kevään mittaan vaalimme niin YK:n kuin omia
kansallisia sotilasperinteitä mm.
kunniavartioin ja seppeleenlaskuin.
Vuoden aikana osallistumme lukuisiin tapahtumiin sekä teemme
retkiä ja tutustumiskäyntejä – ja
paljon muuta mukavaa!
Kiinnostuitko? Tarkista sivumme Facebookissa > Helsingin Rauhanturvaajat ry tai ota yhteys sihteerimme: Kari Kaiponen, p. 040
584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
www.helrt.org
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ampumatoimintaa

HRUP-HElRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi
Toimintakalenterin
materiaali osoitteeseen:
Puheenjohtaja ltn Veijo Rautio > Varapuheenjohtaja
maj Timo Niiranen

reservinsanomat@helresp.fi

Pistoolin ampumaohjelma

Ampumavuorot Santahaminassa
Vuoro / 4€
TOUKOKUU
kivääri150m
kivääri300m
pistooli r2
kivääri kadettikoulun150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri kadettikoulun150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

2.5.2013
2.5.2013
4.5.2013
4.5.2013
Ti7.5.2013
To8.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
Ti14.5.2013
To16.5.2013
18.5.2013
18.5.2013
Ti21.5.2013
To23.5.2013
25.5.2013
25.5.2013
Ti28.5.2013
To30.5.2013

klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21

keskusA150m
keskusA300m
pist2
kad150m
pist2
keskusA150m
pist2
kad150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Su 28.4
Su 28.4
Su 28.4
Su 28.4
Su 5.5
Su 5.5
Su 5.5
Su 5.5
Su 12.5
Su 12.5
Su 12.5
Su 12.5
Su 19.5
Su 19.5
Su 19.5
Su 19.5
Su 26.5
Su 26.5

0400 13 12100
0400 13 12101
0400 13 12102
0400 13 12103
0400 13 12104
0400 13 12105
0400 13 12106
0400 13 12107
0400 13 12108
0400 13 12109
0400 13 12110
0400 13 12111
0400 13 12112
0400 13 12113
0400 13 12114
0400 13 12115
0400 13 12116
0400 13 12117

KESÄKUU
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri kadettikoulun150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2

1.6.2013
1.6.2013
Ti4.6.2013
To6.6.2013
8.6.2013
8.6.2013
Ti11.6.2013
To13.6.2013
15.6.2013

klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12

pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
kad150m
pist2
keskusA150m
pist2

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Su 26.5
Su 26.5
Su 2.6
Su 2.6
Su 2.6
Su 2.6
Su 9.6
Su 9.6
Su 9.6

0400 13 12118
0400 13 12119
0400 13 12121
0400 13 12120
0400 13 12123
0400 13 12124
0400 13 12125
0400 13 12126
0400 13 12127

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

MARSSIAMMUNNAN
SARJAKILPAILU 2013
Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja HelResP)
marssiammunnan sarjakilpailu järjestetään
KaartJR:n pistooliradalla (rata 1) Santahaminassa seuraavasti:
Kevään osakilpailut: ti 7.5, ti 14.5, to 23.5, to
30.5, ti 4.6, ti 11.6 ja ti 18.6. Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia. Syksyn kilpailuohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava
15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu on 4 euroa/osakilpailu tai 20 euroa/
koko sarjakilpailu (kevät ja syksy). Osallistujilla on oltava ampumavakuutus tai vastaava.

Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/
-liiton jäsenkorttia ja kertomalla, mihin tilaisuuteen on menossa. Jäsenkortilla pääsee
sisään vain ko. kilpailupäivinä.
Marssiammunta suoritetaan sarjoissa H ja
H50 siten, että ensin juostaan noin 2,5 km:n
lenkki, jonka jälkeen ammutaan 10 laukausta
koulutauluun. Ammunnan jälkeen juostaan n.
1,5 km:n lenkki, ammutaan toiset 10 laukausta
ja juostaan vielä 1,5 km. Kokonaisjuoksumatka on n. 5,5 km. H60 sarjassa juostaan
kolme lyhyttä lenkkiä, jolloin juoksumatka on
yhteensä n. 4,5 km. H70, H75 ja H80 sarjoissa
juostaan kaksi lyhyttä lenkkiä (juoksumatka
n. 3 km) ja maaliin tullaan suoraan toisen
ammunnan jälkeen.

Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 laukausta
koulutauluun. Kilpailussa käytettävä ase
on .22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on
sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Asetta
ei kanneta juostessa. Kilpailijan tulos muodostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä
ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on 10
sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan
mukaan kunkin kilpailijan 6 parasta osakilpailutulosta.
Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040 7520063

liikuntatoimintaa
Sinullakin on sähköinen kuntokortti
— kunhan otat sen käyttöösi!
Reserviläisurheiluliiton verkkopal-

velussa www.resul.fi/kuntokortti
on kaikille Helsingin Seudun Reserviläispiirin sekä Helsingin Reserviupseeripiirin jäsenille avattu käyttöön henkilökohtainen sähköinen
kuntokortti. Tämän palvelun avulla
voit seurata omaa liikunta-aktiivisuuttasi merkitsemällä korttiin
päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksesi. Sähköisen kuntokortin
käyttö on käyttäjälleen maksutonta.

Kohti parempaa
kenttäkelpoisuutta
Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan
yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän
mukaisesti varustettuna eri vuoden
ja vuorokauden aikoina. Henkinen
kunto, joka on suorassa yhteydessä

yksilön fyysiseen kuntoon, ilmenee
sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena ja voitontahtona.
Reserviläiselle peruslähtökohdan kenttäkelpoisuudelle muodostavat taistelukentän vaatimukset.
Rauhanajan työkyvyn lisäksi reserviläisen tulee ylläpitää fyysistä
suorituskykyään tasolla, josta se
voidaan tarvittaessa kohottaa nopeasti vastaamaan nykyaikaisen
sodankäynnin vaatimuksia siten,
että taistelija pystyy toimimaan
menestyksekkäästi omassa sodan
ajan tehtävässään. Välittömissä taistelutehtävissä painottuu fyysinen
toimintakyky. Kaikissa johtamistehtävissä korostuu lisäksi kyky tehdä
järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja
eettisesti kestäviä päätöksiä suuren
fyysisen rasituksen ja psyykkisen
paineen alaisena.

2013 KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ratavuorolle pääsee näyttämällä portilla
RUL / RES jäsenkortin. Muina aikoina ei varuskuntaan jäsenkortilla pääse. Kilpailuissa palkitaan vain HRUP:n tai HELRESP jäsenyhdistysten jäsenet.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 16.4.2013
rata 2 ja 3
ti 30.4.2013
rata 2 ja 3
ti 14.5.2013
rata 2 ja 3
ti 28.5.2013
rata 2 ja 3
ti 11.6.2013
rata 2 ja 3
ti 25.6.2013
rata 2 ja 3
ti 9.7.2013
rata 2 ja 3
ti 23.7.2013
rata 2 ja 3
ti 20.8.2013
rata 2 ja 3
ti 3.9.2013
rata 2 ja 3
ti 17.9.2013
rata 2 ja 3
ti 1.10.2013
rata 2 ja 3
mestaruuskilpailut
pistooli pika
sotilaspistooli pika
pienoispistooli
isopistooli

ti
ti
ke
ke

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti
9.4.2013
rata 2 ja 3
ti
23.4.2013 rata 2 ja 3
ti
7.5.2013
rata 2 ja 3
ti
21.5.2013
rata 2 ja 3
ti
4.6.2013
rata 2 ja 3
ti
18.6.2013 rata 2 ja 3
ti
2.7.2013
rata 2 ja 3
ti
16.7.2013
rata 2 ja 3
ti
30.7.2013 rata 2 ja 3
ti
27.8.2013 rata 2 ja 3
ti
10.9.2013
rata 2 ja 3
ti
24.9.2013 rata 2 ja 3

6.8.2013
13.8.2013
29.5.2013
5.6.2013

rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2013 jäsenkortti / maksukuitti,
aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Kilpailuaika radalla on klo
17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10
sek kuviotauluun, 20 l (4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l (4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun.
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen
10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4.
Lisätiedot:www.hrup.fi > ampumatoiminta > pistoolin ampumaohjelma 2013.
Seppo Laitakari puhelin 050 4626 780, Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

Ilmoittautuminen ampumavuoroille
Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, viimeinen ilmoittautumispäivä on kalenterissa kohdassa
ilmoittaudu. Ilmoittaudu aina kello 16.00 mennessä! Tärkeää niille jotka tavitsevat lainakalustoa ampumavuoroille käyttöönsä: toimi kyseisen vuoron infossa olevan ohjeen mukaan
myös klo. 16.00 mennessä. Ampumaratavuorot ovat ulkoradoilla tapahtuvia johdettuja ampumavuoroja ja edellyttävät ilmoittautumista. Jos vuorolle ei ole ilmoittautunut, sille ei myöskään ole mahdollista osallistua. Ilmoittautunut saa aina ennen vuoroa tarkemmat ohjeet
s-postiinsa. Radalla ampumavastaavat ovat hyväksynnän saaneita ohjaajia vuoroille, ja heillä
on ”käskyvalta radalla”. Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin ohjeiden mukaan toimittaen
Kaartiin listat osallistujista. Noudatamme ampumaratojen johtosääntöjä ja ampuma-aselakia,
muuta toimintamallia ei ole olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen kaliiperi on 8.6
mm (LM338). Ratavuoroista on huomioitava, että jos puolustusvoimat tarvitsee varauksessa
olevaa vuoroa, me väistymme. Tästä pyrimme ilmoittamaan heti tiedon saatuamme, joten
tarkistakaa sähköpostinne ampumapäivinä ennen radalle lähtöänne.

HRUP-HElRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi > Puheenjohtaja kapt Jyri Vilamo

Sähköinen kuntokortti
Sähköinen kuntokortti perustuu
käytössä olevaan kuntoliikuntajärjestelmään. Jokainen jäsen voi
merkitä omat liikunta- ja ammuntasuorituksensa hänen omalle henkilökohtaiselle sivulle. Etuna sähköisestä sovellutuksesta on mm.
liikuntasuoritusten automaattinen
yhteen laskeminen . Vastaavasti tästä järjestelmästä saadaan jokaisen
perusyhdistyksen sekä reserviläisja reserviupseeripiirin jäsenten liikunnan kokonaismäärät.
Nyt jos koskaan on hyvä aika
ottaa kunnon askel ja alkaa käyttää
sähköistä kuntokorttia heti vuoden
alusta lähtien, tuleehan tällä tavalla
kirjattua koko kalenterivuoden 2012
kuntoilut ja ampumasuoritukset!

Oma liikuntapäiväkirja
Kuntokortin käyttäjän kuntoluokka päivittyy automaattisesti jäsenrekisteriin sähköisen kuntokortin
tietojen perusteella. Kirjautumista
varten tarvitaan jäsennumero, joka
on jokaisen jäsenen jäsenkortissa.

Lähtökohtana on, että peruskuntoa
kehitetään suorittamalla vähintään
puolen tunnin kuntosuoritus. Puolen tunnin suoritus antaa yhden
pisteen, puolentoista tunnin suoritus kaksi pistettä ja yli kolmen tunnin liikuntasuoritus päiväkohtaisen
maksimipistemäärän kolme pistettä. Sopivia liikuntalajeja on lähes
rajattomasti, esimerkiksi hiihto,
kävely, juoksu, suunnistus, kuntosaliharjoittelu, luistelu, soutu, eri palloilulajit ja ammunta.

Aktiivisuus kannattaa
Reserviläisurheiluliitto, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto arpovat toimintavuoden aikana
palkintoja kirjautuneiden jäsenten
kesken. Arvonnoista tiedotetaan
liittojen verkkopalvelussa.

Tervetuloa sähköisen
kuntokortin käyttäjäksi!
Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry
www.resul.fi

Maanantaimarssit jatkuvat,
uusi aloitusaika klo 17.15.
Jatkamme säännöllistä kävelyharjoittelua keskuspuistossa. Lenkin pituus on
noin 7 km. Ei erillistä ilmoittautumista,
ilmestyt vain paikalle (Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien
varressa). Lähtökynnys ylitetään klo 17.15.

Sählyvuoro su klo 19:30
HRUP tarjoaa sählyvuoroa molempien
piirien jäsenille. Paikka Pohjois-Haagan
yhteiskoulu, Pietari Hannikaisen tie 6.
Tapaaminen koulun pihalla. Vuoro on
sunnuntaisin klo 19.30 – 20.30. Varustus:
oma maila, sisäpelikengät, urheilu- ja
peseytymisvarustus. Ilmoittautuminen
osoitteessa stadinressujensalibandy.
nimenhuuto.com. Salasanana "Ressusalibandy". Kevään tullen kannattaa taas
alkaa kohentaa omaa kenttäkelpoisuutta
ja työkykyä – nyt on tilaisuus päästä liikkumaan hyvässä reserviläisporukassa!
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Rerservi tutuksi 2013 < Helsingin Reservin Sanomat

Mitä on vapaaehtoinen
maanpuolustus?
Vapaaehtoisella maanpuolustuksella tarkoitetaan laajaa
kirjoa erityyppistä Suomen
maanpuolustusta tukevaa kansalaistoimintaa. Vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen kuuluvat
muun muassa reserviupseerisekä reserviläistoiminta, maanpuolustuskiltatoiminta sekä
lukuisten perinneyhteisöjen
toiminta.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on aatteellista vapaaehtoista
kansalaistoimintaa, jolla lujitetaan
kansalaisten maanpuolustustahtoa
ja tuetaan sekä viranomaisten että
kansalaisten kykyä selviytyä eri turvallisuustilanteista. Vapaaehtoinen
maanpuolustustoiminta tukee viranomaisten varautumista esimerkiksi toteuttamalla viranomaisten
antamia tehtäviä ja ylläpitämällä
koulutustiloja. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät järjestöt ja
niiden laaja jäsenkunta pitävät osaltaan yllä kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -taitoja.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö jakautuu useisiin alueisiin, joita
kutakin hoitaa oma järjestönsä.
Järjestöviidakko voi aluksi tuntua
sekavalta, mutta muodostaa kuitenkin loogisen kokonaisuuden.
Vapaaehtoista maanpuolustusta
tekeviä järjestöjä ovat esimerkiksi:
Suomen Reserviupseeriliitto ry
(RUL) www.rul.fi
Reserviläisliitto ry (RES) www.
reservilaisliitto.fi

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
(MPKL) www.mpkl.fi
Naisten Valmiusliitto ry (NVL)
www.naistenvalmiusliitto.fi
Reserviläisurheiluliitto ry (RESUL) www.resul.fi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK) www.mpk.fi
Suomen

Reser viupseeriliitto

(RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja
tukee valtakunnan turvallisuutta.
RUL:n tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia
reserviupseerikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä. RUL
on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tällä hetkellä RUL:ssa on noin
28.000 jäsentä. Liittoon kuuluu 350
jäsenyhdistystä ja 20 reserviupseeripiiriä. Jäsenistä kolmasosa on alle
35-vuotiaita. Liiton äänenkannattaja
on Reserviläinen-lehti, joka on yhteinen Reserviläisliiton kanssa.
Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. koulutus, urheilu- ja
liikuntatoiminta, sekä järjestö-,
aatteellinen- ja perinnetoiminta.
Urheilu- ja liikuntatoiminnassa
korostuvat sotilastaitoja kehittävät
maastojotokset ja -harjoitukset sekä
ammunta ja suunnistus. RUL on ollut yhdessä puolustusvoimien sekä
muiden maanpuolustusjärjestöjen
kanssa voimakkaasti mukana kehittämässä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. RUL:n
erityisen kiinnostuksen kohteena
on johtamis- ja kouluttajakoulutus.

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT HUHTI-TOUKOKUUSSA 2013

Reserviläisliitto ry on vuonna 1955
perustettu Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka organisaatioon kuuluu 18 maakunnallista
piiriä ja yli 350 paikallista jäsenyhdistystä. Henkilöjäseniä liiton paikallisyhdistyksissä on noin 36.000.
Reserviläisliiton tehtävänä on
ylläpitää ja kehittää kansalaisten
maanpuolustustahtoa sekä reserviläisten ns. kenttäkelpoisuutta.
Yleisimpiä toimintamuotoja ovat
ammunta, maastotoiminta, liikunta
ja urheilu, erilainen koulutus sekä
maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ. Myös veteraanityö ja -tuki on laajaa.
Reserviläisliitto on mukana
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnassa, joka mm.
järjestää reserviläisille tarkoitettua
sotilaallista koulutusta sekä erilaista
onnettomuustilannekoulutusta. Lähes puolet MPK:n kouluttajista on
Reserviläisliiton jäseniä.
Reserviläisliitossa henkilöjäsenet
kuuluvat liiton paikallisyhdistyksiin,
jollainen on lähes jokaisella Suomen paikkakunnalla. Periaatteessa
jäseneksi voi liittyä kuka tahansa
täysikäinen Suomen kansalainen
mutta jäsenyysehdot vaihtelevat
yhdistyksittäin. Jokainen jäsen on
velvollinen maksamaan vuotuisen,
yhdistyskohtaisen jäsenmaksun,
jonka suuruus on 25-35 euroa.
Jäsenyyden myötä voi osallistua
vapaasti oman yhdistyksen, piirin
ja liiton järjestämään toimintaan.
Jäsenmaksuun kuuluu myös Reserviläinen-lehden vuosikerta (8 nroa),
oman piirin piirilehden vuosikerta
sekä erilaisia jäsenetuja ja alennuksia.

Maanpuolustuskiltojen liitto
ry on valtakunnallinen, killat ja
erilaiset maanpuolustusyhteisöt
kokoava, niiden toimintaa tukeva
ja ohjaava sekä maanpuolustusperinteille rakentava maanpuolustusjärjestö. Se on valtakunnallisesti
näkyvä ja arvostettu liitto, jonka
sidosryhmä- ja yhteiskuntasuhteet
ovat toimivat. Liiton organisaatio
ja toimintatapa on sopeutettu puolustusvoimien uuteen organisaatioon.
Maanpuolustuskiltojen liitto luo,
ylläpitää ja kehittää toimintaedellytyksiä sekä tarjoaa palveluja jäsenyhdistyksilleen. Liiton tehtävänä on ylläpitää ja kasvattaa kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä
toimia aktiivisesti ja vastuullisesti
vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä

Liitto on perustettu vuonna
1963, siihen kuuluu 85 kiltaa ja sen
henkilöjäsenmäärä on noin 16.500.
Killat jakaantuvat joukko-osastokiltoihin, aselajikiltoihin, perinnekiltoihin, alueellisiin maanpuolustuskiltoihin sekä turvakurssikiltoihin. Jäsenkilloilla on yhteensä 110
paikallisosastoa ympäri Suomea.
Liitolla on 10 koko maan kattavaa
kiltapiiriä.
Liitto on vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö,
jonka periaatteisiin on sen perustamisesta lähtien kuulunut, että
jäseneksi voivat liittyä sotilasarvoon, sukupuoleen ja ikään katsomatta kaikki kansalaiset, jotka
ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Liitto on
yksi suurimmista maanpuolustusjärjestöistä Suomessa.

TULE MUKAAN RESERVILÄISTOIMINTAAN
YLLÄPIDÄ RESERVILÄISAMMATTITAITOASI

19.-21.4.2013 Kenttälääkintäkurssi
25.-28.4.2013 Maastoajo, peruskurssi
26.-28.4.2013 Esikunnan viestitoimintaharjoitus
26.-28.4.2013 Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi Esik-J 2013, soveltava vaihe
27.4.2013 Reservi tutuksi
27.4.2013 Kuntotesti

Taitoa ylläpitävät kurssit, mahdollisuus osallistua urheilu- ja ampumatoimintaan,
Helsingin Rerservin Sanomat 10X JA Reserviläinen-lehti 8X vuodessa.
ST1-bensiinietu, ampumaharrastusvakuutus ja hotellietuja

3.-5.5.2013 Tiedustelu, jatkokurssi
3.-5.5.2013 Vääpelikurssi
3.-5.5.2013 Kohteensuojauskurssi 1/6
4.-5.5.2013 Kohdennettu Hedberg-kilpailu, Niinisalo
5.5.2013 Harjoitusmarssi
11.5.2013 Köysilaskeutumisen peruskurssi
17.-19.5.2013 Elektroninen sodankäynti (ELSO), jatko
17.-19.5.2013 Sissitaitokilpailu
17.-19.5.2013 Sotilaskouluttajakurssi
18.-19.5.2013 Jalkaväen kevytasekurssi, peruskurssi
Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita. Ilmoittautukaa kursseille MPK:n
internetsivuilla www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki

www.mpk.fi
www.facebook.com/
maanpuolustuskoulutusyhdistys

Liittyminen:
Upseerit: WWW.HRUP.FI › JÄSENEKSI
Aliupseerit ja miehistö: WWW.HELRESP.FI › JÄSENEKSI

